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Skoven sejler på søen
stille som en sjæl

Bo Lille

UDDRAG AF BOGEN
Haiku rummer alt

krøller en verden sammen
til et lille æg

fra Bo Lille: "Haiku på dansk - med
skævt smil og skæve ojne"

(Oneman 2005)

Haiku, dette herlige mikrokosmos,
som spejler altet i sine blot 17

stavelser! Et helle for dvælesjæle
som dig og mig, kære læser!

Jeg ønsker dig mange
vederkvægende dvælestunder

med denne bog!
Bo Lille

OM FORFATTEREN
Bo Lille, forfatter, cand. mag. Har bl.a. skrevet romanen "SMS-Banden" (Ordsnedkeren), librettoen til

rockoperaen "Pictures from Cyclus 7" (CBS), fire digtsamlinger, herunder "Haiku på dansk - med skævt smil
og skæve øjne" (Oneman), en del faglitteratur, bl.a. "Neue Zeiten - Neue Töne" (Munksgaard), artikler, essays

og debatindlæg.
Digte i "Hvedekorn" og div. antologier. Redaktør af "Digtergaven", det daglige haiku i Dagbladet Information

(2006-7).
Bo Lille leder "Underskoven", det næstældste litterære forum herhjemme (Huset i Magstræde).

Bestyrelsesmedlem i lyrikgruppen i Dansk Forfatterforening.
Bestyrelsesmedlem i Dansk-Svensk Forfatterselskab.

Underviser unge talenter på Forfatterskolen Viborg. Afholder lyrik- og romankurser på skoler rundt om i
Skandinavien.
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